
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Oprichten nieuwe Partij 

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Als u hieraan met een nieuwe 

politieke partij wilt meedoen, is het verstandig nu al te beginnen met de nodige voorbereidingen. 

  

Oprichten nieuwe partij 

Voor het oprichten van een nieuwe politieke partij is het volgende nodig: 

• u moet bij de notaris een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid oprichten en de statuten 

hiervan laten vastleggen in een notariële akte; 

• u moet deze vereniging laten inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. 

  

Registratie nieuwe partij 

Wilt u vervolgens met deze nieuwe politieke partij aan de Gemeenteraadsverkiezingen meedoen, dan 

kunt u tot uiterlijk 20 december 2021 een verzoek tot registratie sturen aan de voorzitter van het Centraal 

Stembureau, Postbus 200, 1790 AE Den Burg. Bij uw verzoek is het volgende nodig: 

1. het ingevulde registratieformulier (op te vragen bij Bureau verkiezingen gemeente Texel of de 

Kiesraad); 

2. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd; 

3. een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 

4. een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50 (betaling kan door overmaking van 

het bedrag op IBANnummer NL 58 BNGH 0285 0257 59 t.n.v. gemeente Texel onder vermelding 

van ‘waarborgsom registratie politieke groepering’); 

5. een verklaring van de politieke partij waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde 

wordt aangewezen. 

  

Let op: de naam van de politieke groepering waarmee u op de kandidatenlijst wilt staan, mag niet langer 

zijn dan 35 letters of andere tekens. 

  

Op de registratieverzoeken (uiterlijke inleverdatumdatum: maandag 20 december 2021) wordt zo snel 

mogelijk na ontvangst door de voorzitter van het Centraal Stembureau een beslissing genomen. De 

waarborgsom wordt terugbetaald na inlevering van een geldige kandidatenlijst bij de kandidaatstelling. 

  

Meer informatie over de wettelijke voorschriften van de registratie van een politieke groepering kunt 

u vragen aan Bureau Verkiezingen van de Gemeente Texel, Emmalaan 15 (tel.nr 14 0222) of bij de 

kiesraad(www.kiesraad.nl). 

  

  

Nr. 6741 

GEMEENTEBLAD 7 januari 

2022 

Officiële uitgave van de gemeente Texel 

Gemeenteblad 2022 nr. 6741 7 januari 2022 1 


